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Вступ 

Україна як незалежна держава існує зовсім недовго, всього двадцять п'ять 

років. Порівняно з іншими державами, тої ж  Європи, це дуже мало. І очевидно 

постає питання: невже до дев'яносто першого року не було можливості 

воз'єднати українські землі і проголосити незалежність, звільнившись від 

радянського натиску? Звісно така можливість була. Прийняття IV універсалу 

передбачало остаточний розрив з імперією, але, на жаль, цей юридичний акт 

було проголошено надто пізно, коли кульмінаційний момент українського 

національного руху вже був пройдений. Чому так сталося? Історія дає змогу 

припустити, що причиною може бути недосвідченість представників  УЦР, 

брак часу, розгубленість, але це все припущення. Зараз факт залишається 

фактом про те, що Україна все ж таки була захоплена більшовиками. Ідея 

самостійності держави лише жила в головах кращих представників  

українського народу . 

 Зараз Україні 25, а вона досі потерпає від волохатих лап Росії. Знову вона 

не дає здійснитися українській мрії. Анексувавши АР Крим, Московія 

демонструє свій непередбачуваний характер і змушує застерігатися її 

подальших дій. Ввівши війська до Сх частини України вона просто поставила 

народ у глухий кут. Задля захисту громадян, території та сувертінету, кращі 

сини України склали свої голови. Стали кремезною живою стіною, щоб ми 

могли не боятися і спокійно спати вночі. Це люди  благородної крові. 

Безстрашні і неймовірно сильні духом.  Захоплює лише думка про те, що ці 

воїни, які боронять кордони нашої неньки, звичайні прості люди, що також 

мали своє життя, вирішували щоденні життєві проблеми. Герої живуть серед 

нас і я вважаю це дивовижним.  

Вони свідомо обрали свій шлях. І нам залишається лише молити за них 

Бога і як можна краще підтримувати. На жаль, життя диктує нам свої закони, 

якими не можна знехтувати і тисячі молодих і сильних, які тільки починали 

жити люди, віддали свої життя на олтар свободи нашої держави. 

Не плач за мною, мамо, не ридай, 

Я не хотів війни, я боронив свій край… 

Не плач за мною, мамо, я – герой 

Стояв я гордо, коли снайпер той 

Стріляв у голову й таранив груди – 

Тоді не думав я – «а що ж з тобою буде?»... 

Не плач за мною, рідна, не лий сліз, 

Пишайся мною, бо я патріотом виріс 



Для чого я пишу цю роботу? І чому я вважаю її актуальною? 

З моменту розвитку людських взаємовідносин, у світі існують війни, 

чвари, революції. Навіть коли були  первісні люди, серед них теж з’являлася 

певна конкуренція, що породжувала у людях жорстокість. Світ поділявся на 

сильних і слабших, на кривдників та жертв. Люди жили за законами зуб за зуб, 

око за око. Зараз ми спостерігаємо те, що суттєвих змін не відбувається. В 

серцях людей оселилася темна сила, що породжує зло. Переважна частина  не 

змогли зберегти те, що було закладено у нашому генетичному коді. Кров, плач і 

горе супроводжують людство протягом всього його існування. Такий собі 

спадок залишають нам попередні покоління.  

Шляхом популяризації мого матеріалу, я вірю в те, що громадяни мого 

міста хоч трохи переглянуть своє ставлення до закликів до боротьби і таке 

інше. Нам потрібно навчитися вирішувати найтяжчі проблеми без втручання 

зброї. Я вважаю нам не варто діяти тими ж методами, якими діє агресор. 

Відповідаючи на зло злом, ми породжуємо ще більше зло. Тож я закликаю 

сучасників творити майбутнє, де зі словом «війна» діти познайомляться лише з 

книжок, де буде панувати ідилія, яку ніхто не зможе порушити. Звісно це лише 

нездійсненні мрії,і я не боюся осуду за такий песимізм. Я просто дивлюсь на 

світ, реально оцінюючи дійсність. 

Моєю метою є  показати що війна не може нічого створити, вона лише 

руйнує сьогодення і знищує майбутнє. І прикладом цього може слугувати 

життя нашого земляка Віктора Голого. 

Людство, як вам така перспектива? Може,  схаменемося, задля майбутніх 

дітей? Бо здійсниться Кобзареве пророцтво:   

                                         Схаменіться! будьте люди, 

Бо лихо вам буде. 

Розкуються незабаром 

Заковані люде, 

Настане суд, заговорять 

І Дніпро, і гори! 

І потече сторіками 

Кров у синє море. 

 



  

Методи роботи: 

 Зібрати матеріали про Віктора Голого. 

 Систематизувати і логічно розподілити матеріал. 

 Проаналізувати матеріал. 

 Визначити власне ставлення. 

 Зробити висновок. 

 Поширити роботу серед учнівської молоді та громади. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Віктор. Життєвий шлях. 

Голий Віктор Анатолійович народився 28 вересня 1981 року. Про таких 

як він, люди говорили – бунтарський характер, а й справді, у пошуках себе, 

пошуках власної сутності Віктор мов хвиля підхвачував всі новаторські ідеї, 

ніколи не стояв осторонь, завжди був у епіцентрі подій. Незважаючи на свою 

шляхетну вдачу, він глибоко тонув у роздумах про предків, про філософію 

буття. Можу з впевненістю заявити, що Віктор був людиною дуже чемною і 

неймовірно вихованою, із розумними очима, які залишаться у моїй пам’яті 

назавжди.  

 

 



Надзвичайну роль у формуванні його  як особистості, відіграли батьки 

героя. 

Він зростав у сім’ї службовців, мати, Олена , вчителька молодших класів, 

тато, Анатолій , міліціонер.  

Поради і настанови батька, молитви і слова мами назавжди  зберіг у своєму 

серці Віктор. Батьки колись сказали сину: «Ти обдарований голосом Божим і 

вже не думай про щось інше, роби як пращури, твори натхненно» .   

Відтоді в душі Віктора заклалося те українське начало, що не покидало 

його до смерті.  

 

 

 

(фото із сімейного архіву, з права молодший брат Віті, Сергій).  

 

 

 

 

 



Віктор був дуже допитливою і розумною людиною. Мав дві вищі освіти. . 

У 2003 р. закінчив КДПУ ім. В.Винниченка за кваліфікацією «вчитель історії та 

географії», а також у 2007 ДРІДУ НАДУ при Президентові України за 

кваліфікацією «магістр державного управління».   

Почав працювати на нововведеній посаді за фактично новим напрямком 

роботи – туристична діяльність.  

Ним були визначені та реалізовані основні пріоритетні напрямки розвитку 

туристичної галузі міста, а саме:  

 Створено більше десяти туристичних маршрутів, більшість з яких є 

досить популярними.  

 Створено ряд рекламно-інформаційних буклетів, презентацій та 

туристичний логотип міста.  

 Проведено паспортизацію туристичних об’єктів міста 

 Налагоджена співпраця з туристичними фірмами міст  Кіровограду та 

Олександрії щодо надання туристичних та культурницьких послуг гостям 

міста Знам’янка 

 Налагоджена співпраця з керівництвом обласної бальнеологічної лікарні 

у сфері оздоровчого, рекреаційного туризму. 

 Створено і зареєстровано в 2011 році зелену садибу етнографічного 

спрямування «Вишивана хата». 

 Ініціатор створення у 2010 році на базі музею міської громадської 

організації «Туристично-краєзнавчий клуб «Чорнолісся», метою якої є 

організація дозвілля мешканців міста, пропаганда здорового способу 

життя та координація діяльності усіх видів туризму в місті. Регулярно 

особисто був організатором та учасником різних туристичних змагань і 

заходів.  

За творчі доробки В.Голого нагороджено дипломом переможця за участь 

у «І-му Центрально-Українському музейно-туристичному фестивалі» на 

теренах Заповідника-музею І.Тобілевича «Хутір Надія» (2012р) 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 



Про людину говорять її вчинки та справи. Тому щоб не просто красиво 

розповідати про те який він був кмітливий за розумний, краще на власні очі 

впевнитись, що це люди надзвичайно захоплива та інтелектуальна, завітавши 

до міського краєзнавчого музею. 

Виходячи за межі своїх посадових обов’язків  у сфері туризму займався 

також на високому професійному рівні краєзнавчо-пошуковою роботою. Теми 

його досліджень: «Археологія рідного краю», «Козацький період в історії 

краю», «Заселення краю», «Національно-визвольна боротьба поч. ХХ ст.» та 

інші. Всі його археологічні здобутки  лягли в основу його наукової праці 

«Археологічна спадщина Знам’янщини» .  За цими темами Віктором 

Анатолійовичем було розроблено і проведено в навчальних закладах міста ряд 

відкритих музейних уроків та презентацій.   

 

Краєзнавство і історія - справа його покликання. Це те куди він віддавав 

свою душу і любов. Він знав, що працює не дарма. Віктор стверджував - 

«Вивчаючі історію ти не тільки отримуєш інформацію та знання, ти відчуваєш 

потужний енергетичний зв’язок, силу духу і любові до рідної землі багатьох 

поколінь українців. Ти розумієш свою причетність до минулого та 

відповідальність за майбутнє. Окремий чорнолісський полк ім. козака Мамая, 

ВО «Свобода» , міжнародна українсько-британська експедиція з дослідження 

Трипільського поселення, це далеко не весь список де Віктор Голий брав 

безпосередню участь, виявляв свою життєву позицію. Був членом ВО 

«Просвіта» ім. Т. Шевченка, брав участь у молодіжних організаціях 

національно-патріотичного спрямування «Січ» та «Сокіл», систематично був 

учасником заходів щодо вшанування пам’яті отаманів гайдамацького краю 

«Холодний Яр».  



Не зважаючи на багатий перелік діяльності у науці та  громадському житті, 

Віктор Голий зажди знаходив час для сокровенного. 28 квітня 2012 року цей 

був особливий день у житті Віктора. У цей день він пов’язав своє життя з 

тендітною дівчиною Юлею. 

  

Існує певна закономірність, українець, який поважає свій народ та воліє 

продовжити його традиції та звичаї,  мусить постійно звірятися з минулим. 

Тому так як десятки років тому діди та прадіди Віктора Голого, молодята 

ставали на рушник і давали обітницю. 

 



Невдовзі у сім’ї народився син. Молоді батьки назвали його Мирославчиком. 

 

 

 

 

 

 



 

Останній вибір. 

Сучасне життя, бурхливий плин часу змусив Віктора зробити свій  вибір, 

що не вписувався у рамки миру і спокою. Можливо він був готовий до нього. 

 19 червня 2014 року  Віктора зарахували до складу 42 батальйону 

територіальної оборони. Він ототожнив  в собі слова: родина, нація,свобода.  

І вже немає кроку назад, він створений творити краще майбутнє. Він 

завжди говорив все в обличчя, залишався собою, ніколи не зраджував своїм 

принципам. Напевно, це і стало його рушійною силою, що змусило вчинити 

свій найважливіший у життя вибір.  Йому було за що боротися, за сина за 

дружину, за власну свободу та всієї країни.  

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 



На злеті літ ворожа куля обірвала життя одного з найкращих синів 

Знам'янщини. Це сталося 28 серпня 2014 року під час бойового завдання під 

Дебальцевим, прикривав відхід колони української військової техніки та ціною 

власного життя врятував своїх бойових побратимів.  

 

Чому саме він? За що було забране його життя? "«Батьку, ти потрібний 

тут, а я потрібний там.» Навіть молода дружина з дитиною не могли його 

втримати", - згадує Анатолій Миколайович, батько героя. Тепер немає чому 

шкодувати, нам варто лише тільки  пишатися ним. Те, що з ним трапилось 

змушує нас зупинитись і подивитись на свої проблеми дещо з іншого боку, 

тому,що коли загострюється питання національної безпеки, коли сотні молодих 

воїнів, як Віктор  гинуть на теренах нашої країни, які проблеми можуть бути 

важливішими. Вітя пішов на війну, усвідомлюючи всі наслідки які можуть 

трапитись. Я думаю він був готовий прийняти смерть.  



 

 Указом Президента України № 270/2015 від 15 травня 2015 року, "за 

особисту мужність і високий професіоналізм, виявлені у захисті державного 

суверенітету та територіальної цілісності України, вірність військовій присязі", 

нагороджений орденом «За мужність» III ступеня (посмертно). 

Віктор - герой. Він назавжди зилишиться у наших серцях, спогадах, як 

щира і проста людина якою варто захоплюватись. Вітя ніколи не нав’язував 

свою думку, а лише показував приклад, яким має бути справжня людина. Бог 

забирає до себе лише найкращих, я вірю, що Віктор був саме таким. Але як 

тепер жити Мирославчику, Юлі?  Мирославчик має жити з татом і мамою у 

любові і злагоді. І, нажаль. Таких як він сотні, що залишилися буз татусів. Я 

щиро вірю,що малого чекатиме гарне майбутнє, що він буде таким же як і його 

тато: людяним, чесним, люблячим сином для матусі, прикладом для 

наслідування.  

 



Краєзнавець Володимир Вознюк пам'яті Віктора Голого: 

Доля вибрала його. І досі не віриться, що його вже немає, не укладається в 

свідомості фраза «більше ніколи…» І тільки відчайдушні запитання до Долі, на 

які немає відповіді: Чому саме так?! Чому саме він?! Чому саме зараз?!  Він 

народився двадцять восьмого числа, двадцять восьмого - загинув, не доживши 

місяць до свого тридцяти трьох річчя. Він був яскравою самодостатньою 

особистістю, про яку завжди можна говорити з гордістю! Він був справжнім 

українцем, патріотом рідної землі не на словах, а на ділі! Віктор дуже любив 

бувати в Цибулевому – козацькому селі, де все дихає історією від найдавніших 

часів до сьогодення. Стверджував, що відчуває тут особливу енергетику, силу 

духу, любові до рідної землі багатьох поколінь українців. Він був для мене 

спорідненою душею у світобаченні, розумінні життєвих цінностей та 

пріоритетів. Можливо саме тому так тривожно на душі було 28 серпня, якась 

невидима сила підняла мене ще вдосвіта і на папір без свідомо лягли ось ці 

рядки:                                         

Пробач мені, мамо, що я загинув 

За рідну землю, за Україну! 

На полі бою, в нерівнім герці 

Ворожа куля пробила серце. 

Пробила серце - душу звільнила. 

Душа злетіла.. стала на крила. 

Над полем бою вона ширяла, 

Друзів від смерті оберігала, 

Силою духу кулі спиняла, 

Життя безсмертне заслугувала. 

Життя безсмертне… нажаль потойбічне. 

Буду у вирії я, мамо, вічно! 

Бо не за гроші я, мамо, згинув 

Загинув за Волю, за Україну! 

Скільки ж таких нас ляже у полі?! 

Ніхто не знає, знає лиш Доля 

.28.08.2014. 7-00 ранку с. Цибулеве 



 

На фото ми з Віктором на краю села Цибулеве. В пам’яті сказані тоді його 

слова: «Виглядаємо, чи не йдуть вороги на нашу землю…Будемо на сторожі!» 

2010 р. 



Роль Віктора у моєму житті. Висновок. 

Я дуже захоплююсь Віктором. Це людина, що, напевно, у деякій мірі, 

своєю появою, змінила моє життя. Я дякую Богу, що мала можливість знати  

його не лише як працівника музею і добровольця  42 батальйону, а як можливо, 

друга.  

Я прагну, щоб люди повернулися обличчям один до одного.  Берегли 

життя, виховувати дітей у мирній країні, де немає війн і зла. 

Чому і за що діти, такі як Мирославчик, мають страждати? Чому жінки 

залишаються без чоловіків, матері без синів? За що?  

Влада обіцяє сім'ям героїв матеріальну підтримку і житло, вважає, що за 

смерть близьких можна заплатити .  Заради піару публічно висловлює 

співчуття. Невже немає ні краплі людяності?  

Пройшло вже майже два роки, час трохи притямував  біль, але рідні й досі 

не знають, як сказати синочкові Віктора Мирославчику про те, що батько 

ніколи більше не візьме його на руки. 

 

 

Тож давайте « підіймемо червоную калину, нашу славну Україну 

розвеселимо»-марш УПА люблена пісня Віктора Голого. 


